Til styret i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

12.05.2020

Innkalling til styremøte i Friluftsrådet N&R tirsdag den 19. mai på
Teams fra kl. 10.00 til kl. 12.00 .
Digitalt møte: Det blir sendt ut egen innkalling på Teams til dette styremøte.
Møteprosedyre ved digitalt møte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Møteleder: Britt Hjelle
Ordstyrer: Ola Fremo
Chatansvarlig: Mattis Mikkelsen
Alle som ikke har ordet skrur av kamera og mikrofon.
Ved tildelt ord kan vedkommende skru på kamera og mikrofon selv, og av igjen etter taletid.
Be om ordet: Skriv ditt navn i chat.
Gjennomgang av sakskartet gjøres kronologisk, og vi sjekker eventuelle taleønsker i chatten før
votering og neste sak.
Gjennomgang av de tilstedeværende i det digitale møtet.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Saker til orientering:
1. Prosjekt bærekraftstrategi for Friluftsrådet N&R. (Se vedlegg)
2. Stikk UT-strategiplan 2020 – 2025. (Se vedlegg)
3. Strandrydding med prosjekt «Stikk ut og plukk» og innsats med Plastjegerne på Smøla.

Saker til behandling i styret:
Sak 1/20 - Godkjenning av referat fra styremøte den 10. desember.
Sak 2/20 - Behandling av årsberetning for 2019.
Sak 3/20 - Behandling av regnskap for 2019.
Sak 4/20 - Behandling av budsjett for 2020.

Sak 5/20 - Valg av inntil 4 representanter til digitalt årsmøte Friluftsrådenes Landsforbund (FL) den 4. juni.

Styreleder

Daglig leder

Britt Engvik Hjelle

Ola Fremo

Sak 1/20 - Godkjenning av referat fra
styremøte den 10. desember.
Forslag til vedtak: Referat fra styremøte den 10. desember godkjennes.

Referat fra styremøte i Friluftsrådet N&R tirsdag den 10. des. 2019 på
Skaret i Fræna kommune.
Tilstede på styremøte: Ingvil Grytli – Molde, Rolf Herman Bjerkeli – Rauma, Torstein Gjetvik - Tingvoll, Hans
Bjarne Tennøy - Fræna, Britt E. Hjelle – Kristiansund, Hogne Frydenlund – Nesset, Marte Melbø - FNR, Egil Nedal
– Surnadal, Siv Grete Sponås – Sunndal, og Heidi jordahl – Gjemnes kommmune. Ansatte: Mattis Mikkelsen,
Patrick Gule Liv S. og Ola Fremo.
Samarbeidspartner Sivert Holberg og Hoel Mona Hegglund fra Plastjergerne på Smøla

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Innkalling sendes ut en uke før møte. Innkalling og referat legges på
Friluftsrådets hjemmeside.

Sak 17/19 - Godkjenning av referat fra styremøte den 2. oktober på Bjørnsund.
Vedtak: Referat fra styremøte den 2. oktober på Bjørnsund godkjennes.

Sak 18/19 – Årsplan for 2020.
Vedtak: Framlagte forslag til årsplan for 2020 legges fram for kommende årsmøte for godkjenning.

Sak 19/19 – Søknad om midler fra Miljødirektoratet til Strandrydding i 2020.
Vedtak: Friluftsrådet N&R søker om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet til arbeidet mot marin
forsøpling i 2020 i Nordmøre og Romsdal.

Sak 20/19 – Økonomirapport pr 31.10.19
Vedtak: Økonomirapport fra januar til og med oktober 2019 tas til orientering.

Sak 21/19 – Neste styremøte.
Vedtak: Første styremøte i 2020 gjennomføre når regnskapet foreligger. Årsmøte den 31. mars.

Sak 2/20 - Behandling av arsberetning for
2019.
Forslag til vedtak: Årsberetning 2020 legges fram slik den foreligger for årsmøte 2020 for godkjenning.

Sak 3/20 - Behandling av regnskap for 2019.
Forslag til vedtak: Regnskap for 2019 med noter legges fram for årsmøte til godkjenning.
Regnskapet for 2019 ble i hovedsak som forventet, og vi har fortsatt god likviditet. Vi fikk et underskudd på
kr 167 790,-

Sak 4/20 - Behandling av budsjett for 2020.
Forslag til vedtak: Framlagt budsjett for 2020 legges fram for årsmøte til godkjenning.
Budsjett for 2020 har forventet høyere driftsinntekter på 2,3 mill. Bakgrunnen for dette er innvilga tilskudd
fra Miljødirektoratet og diverse økte tilskudd.

Sak 5/20 - Valg av inntil 4 representanter til
digitalt arsmøte Friluftsradenes
Landsforbund (FL) den 4. juni.
Forslag til vedtak: Følgende deltar på FL sitt digitale årsmøte den 4. juni kl 15.00 til ca 18.00: Britt Hjelle,
Hans Bjarne Tennøy, Ola Fremo og …………….

